
Tisztelt Partnerünk! 

 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény számlák kötelező tartalmi 
elemeire vonatkozó  szabályai 2020. július 1-jével megváltoztak. 
 
Az Áfa tv. 169.§ dc) pontja értelmében 2020. július1-től minden belföldi adóalany részére 
kiállított számlán kötelező feltüntetni a vevő adószámának első 8 számjegyét 
(törzsszámát). Amennyiben a vevő áfacsoport tagja, akkor a csoportazonosító 
számának első 8 számjegyét kötelező a számlán feltüntetni.  
  
Az OTP Bank Nyrt.  áfa csoport tagja illetve képviselője, annak érdekében, hogy a Bank 
részére a partnerek által kiállított számla megfeleljen a törvényi előírásoknak illetve a partner 
az általa benyújtott áfa összesítő nyilatkozatában megfelelően szerepeltesse a Bank 
adószámát, kérjük a Bank adatai között  kerüljön feltüntetésre 17780010-5-44  
csoportazonosító száma 
 

Számlázási cím:  
 
OTP Bank Nyrt.  
Üzemviteli Nyilvántartások Főosztálya  
1051. Budapest, Nádor u. 16.  
Csoportazonosító száma: 17780010-5-44 
 
Levelezési cím:  
 
OTP Bank Nyrt.  
Üzemviteli Nyilvántartások Főosztálya  
1876. Budapest 
 
 
Az Áfa tv. által megkövetelt, kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazó számlát nem 
tudjuk elfogadni, visszaküldésre kerül a kibocsátó részére. 
 
 
Az OTP Bank Nyrt. a digitalizáció, illetve a környezettudatos magatartás jegyében lehetőséget 
biztosít a PDF-ben kibocsátott szállítói számlák elektronikus befogadására.  
Kérjük, a gépi számlázó programmal, PDF-ben kibocsátott szállítói számlákat valamint a 
kapcsolódó mellékleteket a továbbiakban az eszamla@otpbank.hu email címre 
szíveskedjenek továbbítani. (kivétel: kézzel számlatömbből kiállított számlák)  
 
A szállítói számla „ PDF” formátumban történő továbbítása esetén a következők szerint kell 
eljárni: 
 

-   az e-mail-ben az első csatolmány a PDF számlakép legyen, ezzel 
történik a számla azonosítása,  

- a PDF állomány további oldalakat, mellékleteket is tartalmazhat, az 
email is tartalmazhat további csatolmányokat (pl. TIG) 

- amennyiben több számlát szeretnének beküldeni, azokat 
számlánként külön e-mailben egyesével kell az 
eszamla@otpbank.hu címre továbbítani. Tehát egy számla és 
számlamellékletei érkezhetnek egy e-mailben. 
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A számlázó programokkal kibocsátott számlákat lehetőség szerint elektronikus úton 
kérjük továbbítani. Az elektronikus számla továbbítással megtakarítható a postaköltség, 
valamint lerövidül a számla beérkezés ideje.   
 
Kérjük, hogy ugyanaz a szállítói számla kizárólagosan csak egyszer – 
eszamla@otpbank.hu címre vagy postai úton - kerüljön továbbításra.  
 
Budapest, 2020. július 10.  
 
 
 
 
 
       OTP Bank Nyrt. 

      Üzemviteli Nyilvántartások Főosztálya 
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